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 چکیده

های صنعتی و خدماتی مطرح می باشد.  امروزه فناوری های پیشرفته به عنوان یکی از حیاتی ترین اجزاء سازمان

بعضی، فناوری های پیشـرفته را للـب تولیـد تـروت ار سـازمامهای مبتلـم بـه شـمار روراه وارا ـه خـدمات و           

محصوالت لابل رلابت ارعرصه رلابت جهامی را برای تمامی بنگاه های التصاای، بدون بهره گیری از فنـاوری  

فنـاوری بـه ویـفه فنـاوری هـای       مقـ   و اهمیـت  بـه  توجه می اامند. با های هایتک مورا میاز تقریبا غیر ممکن

 اینگومـه فناوریهـا، شـیوه    خصوص ار اساسی مسا ل از سازمان ها، یکی برای رلابتی مزیت ایجاا ار پیشرفته

مصاحبه میمه ساختاریافته با خبرگان حوزه های 91استیابی و اکتساب رمها می باشد. برای گراروری اطالعات، 

وری اطالعات و همچنین صاحبنظران حوزه مدیریت و اکتساب فناوری صورت گرفته است. ممومه گیری بـه  فنا

روش ممومه گیری مظری بوا و با استفااه از تکنیک هدفمند ) لضاوتی( و گلوله برفی امجام شد.تجزیه و تحلیـل  

 73مفهوم و کـد بـاز و    901منجر به ظهور  MAXQDA اااه ها ار فرریند کدکذاری باز با کمک مرم افزار 

مقوله اصلی گراید. این مقاله با هدف استیابی به مدل مفهومی اکتساب فناوری های پیشرفته با  1مقوله فرعی و 

تاکید بر تحلیل و مدیریت ریسک ار حوزه فناوری اطالعـات بـا توجـه بـه شـرایط محیطـی حـاکم بـر صـنعت          

 ه بنیاا و رویکرا خواظهوری امجام شده است. فناوری اطالعات کشور با استفااه از مظریه ااا
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 مقدمه 

فناوری همامند بقیه اارایی ها و سرمایه های سازمامی مظیر منـاب  امسـامی و منـاب  مـالی، میازمنـد      

وان گفـت کـه مـدیریت فنـاوری، مـدیریت اارایـی هـای        مدیریت می باشد. از ایـن رو مـی تـ   

فناوریک سازمان است که ار مناب  مبتلم وظایم متفاوتی برای رن بیـان شـده اسـت. امـروز     

ــعی اارا       ــه س ــای خاللام ــا و روش ه ــری از ابزاره ــره گی ــا به ــوروری ب ــاوری و م ــدیریت فن م

یومـد اهـد. یکـی از    تواممندیهای سـازمان و فرصـت هـای فنـاوری خـارم سـازمان را بـه هـم پ        

کارکراهای کلیدی مدیریت فناوری ار سازمان ها برمامه ریزی فناوری ار سطح کالن و خرا 

فعالیت های راهبرا سازمان جهت استیابی و اکتساب فناوری هایی است که بر لـدرت رلـابتی   

ت سازمان اتر خواهند گذاشت . اطالعات مربوط به این فناوری ها حاصل ممیـزی فناورامـه اسـ   

های اصلی و فرعی استفااه شده ار زمجیره ارزش سـازمان بررسـی و   که به تفصیل تمام فناوری

کنند که بـه شـرکت یـا     می کنند . این ممیزی ها همچنین فناوری های را شناسایی می موشکافی

ارزیابی ایـن مقـاط فـعم و لـوت ایـن فنـاوری هـا و امعطـاف          سازمان های ایگر تعلق اارمد.

رای کنار گذاشتن یک فناوری و استیابی به فناوری هـای ایگـر و اسـتفااه از    پذیری شرکت ب

رمها مهم است.سپس مدیران باید تصمیم بگیرمد که کدام فناوری یا مجموعه فناوری ها را باید 

به کار برا یا ار رینـده از رمهـا اسـتفااه مموا.تصـمیم گیـری اربـاره زمـان توسـعه یـک           "فورا

کنار کذاشتن یک فناوری موجوا میز مسئله مهمی است . ار ایـن راسـتا   فناوری جدید همراه با 

 ( :9381، 1پاسخ به سئواالت زیر مهم است.)خلیل

 ریا شرکت ار یک فناوری خاص باید پیشرو باشد یا پیرو ؟ .9

 گذارا؟ می این مسئله چگومه بر لدرت رلابتی شرکت تاتیر .7

 ت یابد؟شرکت چگومه به فناوری های جدیدی که میاز اارا اس .3

 ار لـوی  محرّکـی  عنـوان  بـه  راهبرا کسب فناوری به کارگیری و اخیر، تدوین سال های ار

 اسـت.  گرفتـه  توجـه لـرار   مـورا  مبتلـم  صـنای   ار رلـابتی  مزیـت  بهبوا ایجاا و خصوص

 تـدوین  ار خصـوص  مهـم  راهبرای تصمیمات از کسب  فناوری یکی مناسب شیوه امتباب

 

1. Khalil 
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 و متنـوع  و شرایط محیط میز فناوری و کسب روشهای تنوع به سبب فناوری است. استراتفی

 بـا  مدل های ریافـی  به کارگیری رشد، لزوم حال ار به میازهای توجه با و سازمامها ماپایدار

 فـروری  مشـکالتی  چنـین  حـل  بـرای  چند معیـاره  تصمیم گیری تکنیک های از بهره گیری

از عـواملی کـه ار تات فنـاوری    (. از منظـری ایگـر یکـی    7093، 1)چـن و همکـاران  .مماید می

است و ار مدل های اکتساب فناوری کمتر به رن پرااخته شده  فناوری های پیشرفته "حصوصا

است، موفوع عدم لطعیت ها و ریسک های فناوری و اکتسـاب رن اسـت. ار اک ـر مـدل هـا      

 لطعیـت هـای  عـدم  به تاتیر گذاری معیار ریسک بصورت عمومی پرااخته شـده اسـت.    "عمدا

ار حوزه فناوری اطالعات، سـازمامها و   "و رشد سری  فناوریها خصوصاشدت رلابت ، محیطی

ار حوزه های اکتساب به محصول و فناوری، توسعه محصـول  چالشهای متعدا  را باشرکت ها 

.) جمـالی و   اسـت  کـراه مواجـه  جدید و ارزش رفرینی از طریق موروری فناورامه ار محصـول  

له به منظور استیابی به مـدل مفهـومی اکتسـاب فنـاوری هـای پیشـرفته       (. این مقا7097هاشمی، 

مبتنی بر تحلیل و مدیریت ریسک ار صنای  فناوری اطالعات به تشریح فناوری های پیشرفته و 

ویفگی های رن، عوامل موتر بر اکتساب فناوری هـای پیشـرفته، بررسـی روشـها و مـدل هـای       

 یی و تحلیـل ریسـک هـای فنـاوری هـای پیشـرفته      موجوا اکتساب فناوری و ار مهایـت شناسـا  

پراازا و سپس به کمک روش اااه بنیاا و مصاحبه های اکتشافی میمـه سـاختاریافته عناصـر     می

این مدل شناسایی و با توجه به شرایط زمینه ای و محیطی ار صنعت فناوری اطالعات و تعمـیم  

  گراا. می رن به فناوری های پیشرفته تبیین

 

 و پیشینه تحقیق نظری مبانی

 فناوری ، مدیریت فناوری و فناوری اطالعات

فناوری بر اساس اجزاء خوا یعنی سبت افزار، مرم افزار و مغزافزار که ار تلفیق با هـم و بـدون   

، 2کنـد)خلیل  مـی  گرامـد، مفهـوم پیـدا    مـی  تقدم و تاخر ار یک شبکه و بستر مناسب پشـتیبامی 

وط به محصول، فرریند و سـازمان جهـت بکـار گیـری     (. ار یک مگاه فناوری ارزش مرب9381
 

1.  Chen et al 
3. Khalil 
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( مـدیریت فنـاوری عبـارت    9181، 1باشد.)رزمبرگ و فرستچاگ می ارتولید کاال هاو خدمات

است از همه فعالیت های مـرتبط بـا اسـتیابی بـه فناوریهـا از طریـق تحقیـق و توسـعه یـا امتقـال           

ت یـک بنگـاه التصـاای    سـازی و بکـارگیری فنـاوری ار محصـوالت و خـدما      فناوری، بـومی 

ــی شناســایی، امتبــاب، اکتســاب و      مــی ــد کل ــن  فراین ــر پ ــاوری مشــتمل ب ــدیریت فن باشــد. م

 (7001، 2باشد.)هرمرت می برااری و  محافظت جذب،بهره

بنـدی براسـاس    شوا که مهمترین رمها طبقـه  بندی می فناوری براساس ایدگاه های مبتلفی طبقه

، فنـاوری  5، فنـاوری پیشـرفته  4، فناوریهـای موظهـور  3دیدمیزان پیچیدگی عبارتند از فناوری ج

فنـاوری مسـتند شـده، فنـاوری پنهـان ار ایـن مقالـه        ، 8فناوری مناسب، 7فناوری متوسط، 6پایین

کسب فناوری های پیشرفته مد مظر می باشد.فناوری پیشرفته: به تمـام فنـاوری هـای پیچیـده یـا      

شـومد. فنـاوری    مـی  ر بسیاری از صنای ، اسـتفااه شوا. فناوری های پیشرفته ا می پیشرفته اطالق

های پیشرفته با ایجاا تاتیرات شگرف بر التصاا ملی و مظامی کشـورها، اارای  اهمیـت زیـاای    

ار حیطه های اجتمـاعی و صـنعتی اسـت و ار فررینـد هـای التصـاای مقـ  کلیـدی اارا. ار         

رفته تکر شـده اسـت: )شـفیعا و    اابیات مدیریت فناوری، ویفگیهای زیر برای فناوری های  پیش

( اارای سطوح بـاالی مـوروری، اارای مقـ  راهبـرای بـاال، عـدم لطعیـت و        9317همکاران، 

ریسک باال، وابستگی شدید به اام ، حاشیه سوا باال، هزینه بر بوان، میاز به ولت زیـاا، مفـوت   

 باال و اارای هم جوشی باال با سایر فناوری ها می باشند.

 هاای  فنااوری  دارای و پيچيده صنایع جزو آن محصوالت اغلب اطالعاتصنعت فناوری 

 دليا   باه  متوسا   و های کوچا   شرکت است شده باعث پيچيدگی این هستند. پيشرفته

 از اساتااده  نيازمناد  و نداشاته  را نوع محصاوالت  این توليد توانایی تنهایی به دانش کمبود

 چناد  باه  اطالعات فناوری .باشند حوزه این فناوری و دانش با صاحبان فناورانه همکاری

 

1. Rosenberg & Firschtak 
5. Hemmert 
3. New Technology 

4. Emerging Technology 

5. High Technology 

6. Low Technology 

7. Medium Technology 

8. Appropriate Technology 
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 اطالعات انتقال سرعت فناوری این است. ضروری کشور اقتصاد توسعه و رشد برای دلي 

مای   غلباه  مکانی و زمانی محدودیت می دهد.بر کاهش را توليد می دهد، هزینة افزایش را

 (8811 )کریمی دستجردی، می شود. تقاضا افزایش و بازار بيشتر شاافيت باعث و کند

 مفاهیم اکتساب فناوری و مدل های آن

المللی و حرکت  پذیری بین اکتساب فناوری به عنوان ابزاری حیاتی ار جهت استیابی به رلابت

افزومی ار فرریند توسعه کشورها برخـوراار اسـت. بـدون     پایدار به سوی توسعه از اهمیت روز

مـدت   توان از رینـده و حیـات بلنـد    ممی های رو به رشد ها، و فناوری استیابی به اام ، مهارت

ها اطمینان حاصـل ممـوا. شناسـایی فررینـد اکتسـاب فنـاوری و عوامـل مـوتر بـر رن و           سازمان

، از اهمیـت اساسـی   کسـب شـده   هـای  همچنین ایجاا زیرساختارهای الزم برای جذب فناوری

د بـرای  رو الزم اسـت کـه بـا ایجـاا یـک سـاختار مشـبم و هدفمنـ         برخوراار اسـت. از ایـن  

بـوان    ببـ   هـای مبتلـم رن، از اتـر    اکتساب فناوری و ار مظـر گـرفتن همـه عوامـل و جنبـه     

 ( اکتساب9317)زمامی میامدشتی و همکاران، اکتساب فناوری امجام شده اطمینان حاصل مموا.

 شناسـایی، امتبـاب، اکتسـاب، بهـره    ( فنـاوری  مـدیریت  عـام  فعالیـت  شـ   از یکـی  فناوری

 میـان  از گزینه یک امتباب از است عبارت که باشد می )اگیری فناوریبرااری، حفاظت، یا

 یکی طریق از یا ارومزا توسعه وسیله به را ساخت. لذا فناوری یا خرید، همکاری های گزینه

رورا، بـه   بـه اسـت   خـارجی  اهنـدگان  توسـعه  از خرید واسطه به یا و همکاری های فرم از

وری به عنوان کسـب اامـ  فناورامـه بـه منظـور توسـعه       عالوه ار تعبیری وسی  تر، اکتساب فنا

محصوالت و فرریندهای جدید تعریم شده است که ممکن است از طریق فعالیت هـای ارون  

بنگاهی، همکاری با بنگاههای خـارجی و یـا تـامین از خـارم بنگـاه صـورت پـذیرا. اکتسـاب         

و یـا بـا برمامـه فنـاوری      فناوری از ایدگاهی ایگر، عبارتست از فررینـد وارا کـران گزینشـی   

پیشرفته ای که شرکت ار حـال حافـر رن را مـدارا و پـی  از ایـن میـز رن را مداشـته اسـت و         

توامد موجب کسب مناف  التصاای بـرای کـاربران جدیـد     می کاربرا موین این فناوری وارااتی
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همـراه  ( با بررسی های اابیات موفوع، مدل های اکتساب فنـاوری بـه   9111، 1باشد.)گریگور

  روراه شده است. 9معیارها و شاخم های مورا مظر مدل های بررسی شده ارجدول
 

 . مدل های اکتساب فناوری و معیارهای ارزیابی 1جدول

 رایم
مدل های  اکتساب 

 فناوری
 معیارهای ارزیابی ارا ه شده ار  مدل

9 

 مدل تید و همکاران

و  9119)کالتر، 

 (9113گاترجی،

ن ) راهبرا بنگاه، تطابق با شایستگی ها یا لابلیت ها، ویفگی های سازما -9

 فرهنگ بنگاه، لابلیت مدیریت(

های فناوری) اهمیت رلابتی، پیچیدگی فناوری، کد پذیری،  ویفگی-7

 اعتبار حاصل از فناوری(

7 

 مدل رفوا

و  9119)کالتر،  

 (9113گاترجی،

 رشنا، موجوا ( رشنایی با فناوری )فناوری جدید و ما رشنا، جدید ولی -9

 رشنایی بازار ) بازار جدید و ماشنا، بازار جدید ولی رشنا، موجوا (-7

3 

 مدل خلیل

و  9119)کالتر، 

 (9113گاترجی،

-3فوریت استیابی به فناوری  -7جایگاه مسبی بنگاه ار فناوری مورا مظر -9

ری ار جایگاه فناو-1( الزم برای استیابی به فناوری  میزان تعهد مالی )سرمایه

 موع فناوری )متمایزکننده، پایه و بیرومی(-1ی عمر رن  چرخه

1 
  UNIDOمدل 

 (9311)بیات ترک، 

-3امحصاری بوان فناوری/ مزیت رلابتی -7رشد فناوریکی شرکت -9

-1فاصله زمامی از کسب فناوری تا وروا به بازار -1توامایی شرکت 

 ها و توامایی مالی هزینه-6ریسک شکست 

1 

  امدل چیز

و  9119)کالتر، 

 (9113گاترجی،

 -1ها  کنترل بر فعالیت -3افق زمامی  -7تأتیر بر بنگاه و مناب  امسامی  -9

ی برپاکران  زمان و هزینه -6ها(  مباطرات  )ریسک -1کنترل بر متای  

 پذیری بازگشت -2همکاری 

6 

 مدل لیتل 

)اتباتی و همکاران، 

9311) 

 یموع فناور-7هزینه استیابی   -9

 

1. Gregory 



 911 دیریت ریسکمدل مفهومی اکتساب فناوری پیشرفته با رویکرا تحلیل و م

 

2 

 مدل فورا 

)کنستامس  و 

 (9311همکاران، 

فرورت استیابی سری  -7تواممندی مسبی بنگاه ار فناوری مورا مظر -9

-1فرورت مالکیت فناوری ار ااخل بنگاه-3به فناوری مورا مظر 

 اتر رلابتی فناوری -1مولعیت فناوری ار منحنی چرخه عمر 

8 

مدل تواممندیهای 

 پویا مبتنی بر اکتساب 

نستامس  و )ک

 (9311همکاران، 

-3تواممندی شناسایی اکتساب  -7تواممندی امتباب اکتساب  -9

 تواممندی پیکربندی مجدا مناب  خریداری شده 

1 

مدل اکتساب فناوری 

 اامشگاه کمبری  

 (  7097)مورتا و فورا، 

گزینه های -3ارزیابی فرریند اکتساب فناوری -7زمینه اکتساب فناوری -9

 اوریاکتساب فن

 ریسک و اکتساب فناوری 

 فقدان از است عبارت فناوری لطعیت و ریسک ار روش های اکتساب و امتقال فناوری، عدم

 بنـابراین، ریسـک   .بررسـی اسـت   مورا فناوری بکارگیری و امتقال محوه خصوص ار اام 

 بکارگیری و کسب جهت کننده اریافت سازمان برای الزم اام  سطح بین فناوری، تفاوت

فناوری و پروژه های فناورامه،  لطعیت است. عدم کننده اریافت والعی اام  و سطح فناوری

و  7007، 1یابـد.)گالس و سـاجی   مـی  افـزای   ابعـاا  ایـن  از یـک  هر میزان با افزای  همزمان

( شناسایی، ارزیابی و تحلیل ریسک فناوری های پیشـرفته و سـطح بـاال، میازمنـد     2،7009گرزمر

باشـد. یکـی از    مـی  سیستم ارزیابی شاخم های ریسک و تعیین روش سنج  طراحی و ارا ه،

فناوری هـای پیشـرفته، فـارز از     "اغدغه های و چال  های پی  روی کسب فناوری خصوصا

باشد. ار این میان ریسـک   می محوه تامین مناب  مالی و سرمایه گذاری، موفوع بررورا ریسک

وروری، هزینه تحقیق و توسعه بیشتر و همچنـین تنـوع   فناوری های پیشرفته که از سرعت تغییر م

باال تری از ریسک سرمایه گذاری برخوراارمد به الیل ماهیت پیچیده ایـن مـوع فنـاوری هـای     

 

1. Glass &  Saggi 

2. Kerzner 
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(  از منظـر مـدیریت پـروژه، هرچـه     7009، 1تفاوت مهمی با سایر فنـاوری هـا اارا. )هـان و مـا    

، 2ا ار پـروژه بیشـتر اسـت)چان فـان    موروری فناوری بیشتر باشد، عدم لطعیت هـا و ریسـک هـ   

(.سرمایه گذاری ار پروژه های با فناوری باال و پیشرفته به عنوان موارای با ریسک باال و 7001

سوا زیاا شناخته شـده امـد کـه بـا سـرمایه هـا و مبـارم هنگفـت و عـدم لطعیـت بـاال همـراه             

کتساب فناوری های باال ار فرریند ا  (7090، 4و جیان و رورن 7093، 3است.)چین و همکاران

و پیشرفته عدم لطعیت و ریسک پی  بینی مشده زیاای وجوا اارا که ار صورتیکه شناسـایی،  

(. ار ایـن  9118، 5گـراا.)وی زومـگ   مـی  تحلیل و مدیریت مگرامـد باعـخ خسـارات زیـاای    

تمرکز بر عدم لطعیت و ریسک این مـوع فنـاوری هـای پیشـرفته ار مقایسـه بـا        "تحقیق عمدتا

 اوری های معمولی)متوسط و پایین( است.   فن

PMIموسسه 
رویدااها یا وفـعیت هـای ممکـن الولـوع مـامعلومی اسـت کـه ار         "، ریسک 6

( بـر اهـداف پـروژه    فرصت هاصورت ولوع به صورت پیامدهای منفی )تهدیدات( و یا م بت )

تیک برمامـه  فرریند سیسـتما  "تعریم می کند و همچنین مدیریت ریسک را   "تاتیر می گذارا

ریزی، شناسایی، طبقه بندی، ارزیابی، واکن ، کنترل و اجرای به منظـور بیشـینه ممـوان متـای      

مـی   "ولای  م بت و کمینه مموان احتمال ولوع یا اتر پیامدهای ماگوار بر اهـداف پـروژه اسـت   

الگوهـای مـدیریت ریسـک و سـاختار       7( ار جـدول  9381اامد. )تکایی رشتیامی و همکاران،

 رکدام روراه شده است. ه
  

 

3. Han & Ma 
4. Chuanfan 
5. Chen et al 
6. Jiang & Ruan 

7. Wei zhong 

6. Project Management Institute 
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 . مقایسه ساختاری الگوهای مدیریت ریسک2جدول

 شرح ساختار عنوان مدل رایم شرح ساختار عنوان مدل رایم

9 
BOHEM 

)حق مویس و 

 (9381ساجدی، 

تجزیه و -7شناسایی  -9

 -1اولویت اهی -3تحلیل

کنترل مدیریت ریسک 

 -1تفکیک ریسک 

برمامه  -6تفکیک ریسک

الدامات -2ریزی پای  

 اصالحی

6 
 لیچ

Leach 
 (7000)لیچ، 

شناسایی رویدااهای -9

تبمین -7بالقوه ریسک 

تبمین  -3احتمال ریسک

شناسایی  -1اتر ریسک 

محرک های بالقوه ریسک 

تجزیه و تحلیل ریسک  -1

پیشگیری از رویدااهای  -6

 ریسک

7 
SEI 

)حق مویس و 

 (9381ساجدی، 

تجزیه و  -7شناسایی  -9

مامه ریزی بر -3تحلیل 

 2 کنترل -1رایابی-1پاسخ 
 اسمیت و مریت

(7001) 

تجزیه و  -7شناسایی  -9

 تحلیل

اولویت بندی و مسیر  -3

 پاسخ -1یابی 

 پای -1

3 
Kilem 

&Ludin 
 (7001)چامپان، 

تجزیه و -7شناسایی  -9

 کنترل -3تحلیل 

 گزارش اهی -1
8 

PMBOK 
 (7001)چامپان، 

برمامه ریزی مدیریت  -9

شناسایی ریسک  -7ریسک 

رمالیز کیفی و کمی  -3

برمامه ریزی  -1ریسک 

 پاسخ به ریسک

 پای  و کنترل -1

1 
SHAMPU 

 (7001)چامپان، 

 -3تمرکز -7تعریم  -9

 -1ساختاربندی -1شناسایی

-2تبمین -6مالکیت

 سنج 

 مدیریت-1برمامه ریزی  -8

1 
RAMP 

 (7001)چامپان، 

-7توسعه مفهوم  -9

 شناسایی ریسک ها

 -1جزیه و تحلیل ت -3

 سنج  ریسک

 پاسخ به ریسک ها  -1
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 پیشینه تحقیق

ار این بب  برخی تحقیقات پیشین صورت گرفته توسط محققین ار زمینه اکتساب فنـاوری و  

 روراه شده است. 3مدیریت ریسک ار ااخل و خارم ایران ار جدول 
 . بررسی پیشینه تحقیق3جدول

عنوان پفوه  / 

 تحقیق

حقیق امجام شده )هدف/ شرح ت پفوه  گر

 روش / متای (

بهره برااری محقق از 

 پفوه 

تاتیر الگوهای 

اکتساب فناوری 

بر عملکرا 

موروری ار 

 صنای  افاعی

فرزاا یااگاریان 

9317 

ار این تحقیق الگوهای اکتساب 

مامند چیه زا، خلیل و ... بررسی 

گراید و عملکرا رمها بر موروری 

به ار صنای  افاعی و با توجه 

ویفگی های موروری مورا بررسی 

لرار گرفت و عوامل تاتیر گذار 

مامند بهره وری، کیفیت، سطح 

استامدارا، سهم بازار استبرام 

 گراید.

بررسی مدل ها و روش 

های اکتساب فناوری 

همچون مدل چیه زا، 

 مدل خلیل، مدل الو، 

ارا ه مدلی برای 

امتباب روش 

های امتقال 

فناوری با 

 QFDرویکرا 

ار صنعت 

 الکترومیک

سیما حاجیان 

9317 

ار این تحقیق با بررسی روش های 

امتقال فناوری و بررسی تکنیک 

QFD  بصورت اولویت بندی

متای  حاصل از  ماتریس های اول 

ارا ه گراید و با  QFDتا پنجم  

توجه به اینکه ار خروجی ماتریس 

، بیشترین امتیاز QFDاول و سوم 

مشترک  را روش سرمایه گذاری

 کسب مموا.

بررسی روش های 

امتقال فناوری مامند 

سرمایه گذاری 

مشترک، حق امتیاز، 

تحقیق و توسعه 

ااخلی،همکاری 

مشترک، کلید ار 

 است، خرید فناوری

تعیین شاخم 

های ریسک 
 پارک و میلی 

ار مطالعات و تحقیقات خوا به 

چهار شاخم تولید، ظرفیت 

ریسک پروژه های 

فناوری پیشرفته و سطح 
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فناوری 

باال)بنوییت، 

7001) 

، محیط و رلبا به عنوان شرکت

مهمترین شاخم های ارزیابی 

ریسک پروژه های فناوری سطح 

 باال و پیشرفته است یافتند.

باال چهار شاخم 

تولید، ظرفیت شرکت، 

 باشد . می محیط و رلبا

تعیین شاخم 

های  برای 

ریسک پروژه 

های اارای 

 فناوری باال 

ی، )گریگور

9111) 

مامیگرات و 

همکاران 

(Manigart) 

جهت تعیین معیارهای امدازه گیری 

ریسک، رفتار تعداای از سرمایه 

گذاران ار کشورهای امگلیس، 

ایرلند، بلفیک و فرامسه را مورا 

بررسی لرار ااامد که متیجه رن 

شاخم های موتر بر اررمد و 

ریسک سرمایه گذاری شد و 

ترین و ریسک بازار به عنوان بیش

وفعیت التصاای کمترین سهم را 

ار ریسک پروژه های موروری ار 

 محصول و فناوری اارا.

مهمترین شاخم 

ریسک فناوری و 

موروری ار محصول، 

 ریسک بازار است.

تعیین شاخم 

های  برای 

ریسک پروژه 

های اارای 

 فناوری باال 

)ملکی و بالری، 

9387) 

کوتیگیت و 

همکاران 

(Chotigeat) 

 

اومحقق شاخم های ارزیابی این 

ریسک فناوری های پیشرفته را ار 

تایلند و سریالمکا مورا مطالعه لرار 

ااامد. متای  این مطالعه ار مورا 

سریالمکا مشان ااا که از مگاه 

سرمایه گذاران خطرپذیر شاخم 

های اوره بازگشت سرمایه، 

تقافای بازار، مدیریت پروژه، 

پتامسیل رشد بازار، و جریان 

مقدینگی ار ارزیابی ریسک 

فناوری های پیشرفته حایز اهمیت 

مهمترین شاخم 

ریسک عبارتند از اوره 

بازگشت سرمایه، 

تقافای بازار، مدیریت 

پروژه، پتامسیل رشد 

مقدینگی و  بازار،جریان

ارزیابی ریسک 

تواممندی مدیریت 

 شرکت
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هستند. ار حالیکه ار کشور تایلند 

شاخم های ارزیابی ریسک 

تواممندی مدیریت شرکت و 

  باشند. می بازگشت سرمایه

تعیین شاخم 

های  برای 

ریسک پروژه 

های اارای 

فناوری باال 

 (9119)کاتلر، 

 شان و سان

ریسک سرمایه گذاری ار پروژه 

های فناوری باال به او استه مظامند 

و غیر مظامند تقسیم مموامد که 

شامل ریسک فنی، ریسک تولید، 

یسک مالی و ریسک مدیریتی، ر

ریسک بازارهمچنین برای امدازه 

گیری ریسک پروژه های فناوری 

سطح باال، از روش ارزیابی فازی و 

فرریند تحلیل سلسله مراتبی 

(AHP استفااه مموامد ). 

مهمترین شاخم 

ریسک سرمایه گذاری 

فناوری های پیشرفته 

عبارتند از ریسک فنی، 

ریسک تولید، ریسک 

مدیریتی، ریسک مالی 

 ریسک بازار و

 پژوهش شناسی روش

ار  یمعرفت شناسـ  یبه لحاظ مباماستفااه شده است. اا، یاااه بن یپرااز هیمظرار این تحقیق از 

بـواه و   یریتفسـ  میپـاراا  یبـر مبـام   یمبتنـ  اایـ اااه بن هیتوان گفت که روش مظر می فلسفه علم

اسـت.   یکمـ  یکراهـا یواز ر شـتر یبه مراتب ب قیپفوهشگر ار موفوع تحق یریاخالت و ارگ

ت.)گلیزر و ( استوار اسای)لضایتئور یمقوالت و گزاره هام، یبر سه عنصر؛ مفاه یاستراتف نیا

الوه بــر مطالعــه و بررســی اابیــات موفــوع بــا خبرگــان ار ایــن تحقیــق عــ (9162، 1اســتراوس

شناسایی شده میز مصاحبه امجـام شـده اسـت. بـدین منظـور  بـه خبرگـان حـوزه هـای فنـاوری           

طالعات و مدیریت فناوری مراجعه شده است. لذا جامعه رماری شامل خبرگان و متبصصـین  ا

مـدیران ارشـد مهااهـای     -7مدیران ارشد صنعت ار حوزه فنـاوری اطالعـات  -9باشد:  می تیل

 تحقیقاتی ار حوزه مدیریت فناوری
 

1. Glaser & Strauss 
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برفی کـه  های هدفمند لضاوتی و روش گلوله  برای امتباب خبرگان این حوزه از ترکیب روش

روشی غیراحتمالی بواه  استفااه شده است. بدین منظـور براسـاس سـابقژ پفوهشـگر ار حـوزه      

های فناوری و فناوری اطالعات افراای از خبرگان این حوزه ها شناسایی و براساس معیارهـای  

ــد. ار    ــه برفــی خبرگــان ایگــر شناســایی گرای الزم امتبــاب و ار ااامــه براســاس روش گلول

گراید که خبرگان ایگر را معرفی مماینـد و اک ـر    می حبه از خبرگان ارخواستسئواالت مصا

خبرگان عالوه بر بررسی معیارهـای مربوطـه شـامل اارای اامـ  و تبصـم و تجربـه بـاال ار        

حوزه مربوطه، شناسایی شده توسط سـایرین، فهـم مظـری موفـوع، تنـوع و فعالیـت ار حـوزه        

 ق، توسط خبرگان ایگر معرفـی و تاییـد گرایـده امـد.    مربوطه، ارای امگیزه مشارکت ار تحقی

 (7093، 1)فلین و زمگر

روش ممومه گیری تاحد کفایـت مـدل      2برای کفایت ممومه گیری از روش ممومه گیری مظری

مفر به اشباع و کفایت مظری است  91و اشباع  استفااه شده است. ار این  تحقیق با  مصاحبه با 

ــه منظــور   ــه شــده اســت. ب ــزار   یافت ــرم اف ــاز از م ــل مصــاحبه هــا و کدگــذاری ب ــه و تحلی تجزی

MAXQDA10 های تجزیـه و   استفااه و روش تحلیلی مورا استفااه تحلیل مصاحبه هاروش

باشـد کـه بـر مراحـل تحلیـل اااه از طریـق        مـی  های کیفی و رویکرا خواظهـوری  تحلیل اااه

جاا پیومد بـین یـک مقولـه بـا     کدگذاری باز )تدوین مفاهیم، مقوله ها(، کدگذاری محوری)ای

ــرای چــارچوب مظــری( تاکیــد    مقولــه هــای فرعــی( و کدگــذاری امتبــابی)تلفیق مقولــه هــا ب

ــواه       ــی ممــ ــاا معرفــ ــه اااه بنیــ ــرای مظریــ ــم بــ ــرا مبتلــ ــه رویکــ ــول ســ اارا.کرســ

رویکــرا -7 4طـرح مظامنـد کـه بـه رویکـرا اسـتراوس و کـوربین       -9.(3،7003است)گراسـوال 

ارا ـه شـده     6رویکرا ساخت گرا که توسط چارماز-3  5اه گالیزرظهوریابنده مربوط به ایدگ

 است. ار این پفوه  از رویکرا خواظهوری استفااه شده است.

 

1. Felin & Zenger 

2. Theoretical Sampling 

3. Creswell 
4. Strauss & Corbin 

5. Glaser 
6. Charmaz 
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 مراحل و فرآیند اجرای روش تحقیق

امتباب ممومه هـا  -3امجام مطالعات میدامی و کتاببامه ای -7امتباب طرح های مورا مطالعه  -9

امجام مصـاحبه  - 1تباب مصاحبه شومدگان به روش گلوله برفیبر مبنای ممومه گیری مظری و ام

ها و تجزیه و تحلیل اااه ها )کد گذاری و مقوله بندی( تا استیابی به کفایت مظـری بـر اسـاس    

اخذ مظر خبرگان به منظـور اطـالح و    -1مظریه اااه بنیاا تدوین مدل مظری و مفهومی مقدماتی

 تایید مدل مظری و مفهومی

 باشد: می امبال پاسخ به سئواالت زیر این تحقیق به

سوال اصلی تحقیق :  مدل مفهومی اکتساب فناوری های پیشرفته ار صنعت فنـاوری اطالعـات   

 مبتنی بر تحلیل و مدیریت ریسک چیست؟

عوامل موتر بر کسب فناوری های پیشرفته حوزه فناوری اطالعـات   -9سواالت فرعی تحقیق : 

 تسـاب فنـاوری هـای پیشـرفته حـوزه فنـاوری اطالعـات چـه        ریسک هـای اک  -7باشد ؟ می چه

عوامل موتر بر هوشمندی کسب فناوری های پیشـرفته حـوزه فنـاوری اطالعـات      -3باشد ؟  می

 چاه فنـاوری اطالعـات   شرای  زمينه ای کسب تکنولوژی پيشارفته حاوزه    -4باشد ؟ می چه

 اوری اطالعـات چـه  سـبک هـا و راهبراهـای کسـب فنـاوری پیشـرفته حـوزه فنـ         -1باشند؟ می

 اطالعات افراا مصاحبه شومده لابل مشاهده است. 1باشد ؟ ار جدول  می
 . اطالعات افراد مصاحبه شونده4جدول 

 سابقه سمت تحصیالت کد ردیف
مدت 

 مصاحبه)دقیقه(

9 I1  مرم افزار -اکتری کامپیوتر 
ر یس مرکز تحقیق و تولید 

 سامامه های مرم افزار پایه
91 900 

7 I2 
کتری مدیریت راهبرای ا

 سایبری

مدیر مرکز پروژه های فناوری 

 اطالعات و سایبری
76 11 

3 I3 اکتری الکترومیک 
مدیر  مرکز تحقیقات فناوری 

 های مو ظهور و بدی 
71 901 

1 I4 990 78 معاون پفوه  و فناوری سازمان اکتری مدیریت فناوری 



 913 دیریت ریسکمدل مفهومی اکتساب فناوری پیشرفته با رویکرا تحلیل و م

 

1 I5 11 30 ی ایرانر یس امجمن فناور اکتری مدیریت سیستم ها 

6 I6 
اکتری مدیریت رینده 

 ITگرای -پفوهی 

ر یس حوزه مدیریت اام  و 

 فناوری موسسه
71 970 

2 I7  مرم افزار –اکتری کامپیوتر 
جامشین فنی مدیر عامل شرکت 

 صاافتا
97 11 

8 I8 
هوش  -فوق لیسامس مرم افزار

 مصنوعی

مدیر پروژه های فناوری 

 اطالعات و امنیت
93 11 

1 I9 
فوق لیسامس مهندسی مرم 

 افزار

مدیر پروژه های کالن ملی ار 

 حوزه فاوا
98 81 

90 I10 اکتری مهندسی مرم افزار 
مدیر پروژه های فناوری 

 اطالعات و فکام
93 11 

99 I11 
اکتری مهندسی فناوری 

 رمز -اطالعات 

معاون کیفیت سامامه های مرم 

 افزاری و امنیتی
71 11 

97 I12 
ریت فناوری اکتری مدی

 اطالعات

مدیر رینده پفوهی فناوری 

 اطالعات
91 81 

93 I13 
 –اکتری مهندسی صنای  

 مهندسی سیستم

استاا اامشگاه شریم )فناوری 

 های موظهور و بدی (
76 21 

91 I14 
اکتری مهندسی فناوری 

 اطالعات
 81 79 معاون پفوه  و فناوری شرکت

91 I15 
اکتری مهندسی فناوری 

 اطالعات

دیر سیستم های مرم افزاری و م

 فاوا
70 61 

 اعتماد پذیری یافته های پژوهش

و ریشـه ار پـارااایم    "اک ر روشهای کیفی به جای استفااه از واژگان روایی و پایایی که اساسا

، 1کننـد.)توینینگ  مـی  کمی اارمد، از معیار اعتمااپذیری یا لابلیلت اعتماا متای  کیفی اسـتفااه 
 

1. twining 
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های تحقیق کیفی، متکی بوا و بـه  توان به یافته می عتماا میزامی است که ار رن( لابلیت ا7000

بـرای   1های جـدول  ( ار این پفوه  از استراتفی9181، 1متای  رن اعتماا مموا.)لینکن و کوبا

 پذیری استفااه گراید.تامین اعتماا
 های تامین اعتماد پذیری پژوهش حاضر.روش5جدول 

 اقدام صورت گرفته راتژی تامیناست زیرمعیارها معیار

لابل لبول بوان
روایی  

وروای 

های 

 پفوه 

روایی اااه 

های وروای 

 پفوه 

ممومه گیری 

 گلوله برفی 

معرفی مصاحبه شومدگان بعدی توسط 

 مصاحبه شومدگان لبلی

ممومه گیری بر 

 مبنای اعتبار

امتباب مصاحبه شومدگان بر اساس 

 توصیه متبصصان

 ریروایی تفسی

)ماکسول، 

9117) 

استفااه از 

توصیم گرهای 

 با حدالل مداخله

بهره گیری از عبارات توصیفی مامند 

 مقل لول ار تفسیرها

 امتقال پذیری

استفااه از روش 

ممومه گیری بر 

 مبنای اعتبار

امتباب مصاحبه شومدگان از بین افراا 

معتبری مدیران ارشد  اولتی و 

خصوصی ار حوزه های فناوری 

 عات و مدیریت فناوری اطال

وصم تفصیلی 

 همه جز یات

ارا ه یک تصویر مفصل از زمینه ای 

 که پفوه  ار رن امجام شده

 لابلیت اطمینان

ممیزی لابلیت 

 اطمینان

: 7000)توینینگ، 

90) 

ار اختیار گذاشتن اااه ها، روش ها و 

تصمیمات با هدف بازبینی و 

موشکافی تحقیق توسط ایگر 

 پفوهشگران

ارا ه جز یات   ایید پذیریت

 اااه های پفوه 

ارا ه گزیده مصاحبه ها و میز توفیح 

 رومد تحلیل اااه ها 

 
 

1. Lincon & Guba 



 911 دیریت ریسکمدل مفهومی اکتساب فناوری پیشرفته با رویکرا تحلیل و م

 

شـوا . کدگـذاری بـاز فررینـد      مـی  ار مظریه اااه بنیاا، فرریند اااه ها با کدگذاری بـاز رغـاز  

 کشـم تحلیل است که طی رن مفاهیم شناسایی شده و ویفگی ها و ابعاا مربوطه به هر مفهـوم  

شـومد. ار   می شوا . ار کدگذاری باز، ولای  یا چیزهای مشاهده شده ار اااه ها مام گذاری می

این مرحله، او فعالیت کلیـدی شـامل مفهـوم سـازی و مقولـه بنـدی وجـوا اارا.)اسـتراوس و         

 626مصـاحبه   91( ار پفوه  حافر ار مرحله کـد گـذاری بـاز، از مجمـوع     9118، 1کوربین

ام شد که به روش خواظهوری که ار باال گفته شد مورا تجزیـه و تحلیـل   کد توصیفی استبر

و تجزیـه  ها   روری اااه  جم کد باز گدگذاری گرایدمد. فرریند  901لرار گرفتند و ار لالب 

ها بـه مـرز اشـباع برسـد و مفـاهیم        کند که محقق ار اااه تا جایی ااامه پیدا میو تحلیل رن ها 

شده و شومد تکراری  شومدگان مبتلم مطرح می  که توسط مصاحبهر پدیده مورا مظمرتبط با 

هیچ گومه تغییری ار جریان مفاهیم و مقوالت خاص ایجاا مشده است و حصول کفایت مظری 

مقولژ فرعی و چگومگی تحقق  73مفهوم،  901فرایند ظهور   6صورت گرفته است. ار جدول 

 اهد: می کفایت مظری ار پفوه  حافر را مشان
 . فرایند ظهور مفاهیم و مقوالت تا مرز کفایت نظری6دولج

 ردیف
فراوانی 

 کدهای باز

تعداد 

 مفاهیم

 تکمیل مفاهیم 

 قبلی

 مقوالت فرعی ظهور

 جدید

مقوالت  تکمیل

 قبلی
I1 18 04 - 61 - 

I2 37 72 22 2 2 
I3 64 04 0 6 6 
I4 37 08 8 - - 

I5 53 84 6 - - 
I6 66 81 1 - - 
I7 33 80 2 - - 

I8 66 644 2 - - 
I9 64 642 2 - - 
I10 65 642 6 - - 

 

1. Strauss & Corbin 
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I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15

 تعداد مقوله فرعی تکمیل کد های باز تعداد کدهای باز

I11 04 640 2 - - 
I12 20 640 - - - 

I13 20 640 - - - 
I14 21 640 - - - 

I15 28 640 - - - 

 

 

 .است شده داده نمایش تحقیق این نظری کفایت نیز زیر نمودار در

 
 ها داده نظری .کفایت1شکل

 کد گذاری محوری

ری محوری مرحله اوم تجزیه و تحلیل ار مظریه اااه بنیاا است. هدف از ایـن مرحلـه   کد گذا

برلراری ارتباط بین مقوله های تولیـد شـده ار مرحلـه کـد گـذاری بـاز اسـت. ایـن تحقیـق از          

جمـ    هـای  اااه اسـاس  بـر  وکـوربین و  گالسر رویکرا مدل خوا ظهور مظریه اااه بنیاا مدل

از صـاحبنظران حـوزه مـدیریت فنـاوری اطالعـات و       میـق ع مصـاحبه هـای   ار شـده  روری



 912 دیریت ریسکمدل مفهومی اکتساب فناوری پیشرفته با رویکرا تحلیل و م

 

 ار اهـی  ارتبـاط  فراینـد  اسـاس  اسـت.  ممـواه  اسـتفااه  صاحبنظران حوزه مـدیریت فنـاوری  

 مرم از استفااه با که شوا لرار اارا ها مقوله از یکی گسترش و بسط بر محوری کدگذاری

 است.   لابل مشاهده 9شکل ار  MAXQDA10 افزار

 بیکد گذاری انتخا

کدگذاری امتبابی بر اساس متای  او مرحله لبلی کدگذاری، مرحله اصـلی ار مظریـه پـراازی    

اااه بنیاا است. به این ترتیب که مقوله محوری را به شکلی مظامند به ایگر مقوله ها ربـط اااه  

و رن روابط را ار چارچوب یک روایت ارا ه کـراه و مقولـه هـایی را کـه بـه بهبـوا و توسـعه        

 ایـن  ار اسـتفااه  رویکرا مـورا  ار که است توجه به کند. الزم می ی میاز اارمد اصالحبیشتر

 و بـوان  بـوان، مناسـب   تناسـب، عملـی   معیـار   ر چهـا  اساس بر ها تحقیق خواظهوری اااه

 .است گرفته لرار ها طبقه اورن اصالح پذیریدر
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 . مدل مفهومی تحقیق 2شکل 

 سبک و ساختار مدیریتی اهداف و استراتژِی

 

ی
ور

فنا
غ 

لو
ح ب

سط
 

 

ی
ور

فنا
ر 

عم
ه 

رخ
چ

 

 

ی
ساز

ی 
جار

و ت
ی 

ور
فنا

د 
صا

اقت
 

 
ی

اس
سی

ط 
رای

ش
 

 

 شرایط مالی

 

 مالکیت معنوی و قوانین

 

 ریسک های اکتساب فناوری

درون  فناوری

 زمانیسا

 برون

 سازمانی

ویژگی های  

 فناوری پیشرفته 

 درون الزامات 

 سازمانی 

 برون الزامات 

 سازمانی 

 اکتساب فناوری های پیشرفته موثر بر عوامل

 هوشمندی کسب فناوری پیشرفته
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 بک های )راهبردهای ( اکتساب فناوری  س

 

 خرید فناوری

 

همکاری 

 مشترک

R&D 
 داخلی



 911 دیریت ریسکمدل مفهومی اکتساب فناوری پیشرفته با رویکرا تحلیل و م

 

شناسـایی و   مـدل  ایـن  مقولـه هـای   مهمتـرین  گـراا، از  مـی  مشاهده 7 شکل ار که همامگومه

 بـاز  کد 626مجموع  از 911 فراوامی با که تحلیل ریسک های اکتساب فناوری پیشرفته  بواه

ریسـک هـای مـوتر ار     هـا  ار مصـاحبه  شـده  اشـاره  کلیـدی  مکات طبق. باشد می ها مصاحبه

سک های ارون سـازمامی و  حوزه اکتساب فناوری های پیشرفته شامل ریسک های فناوری، ری

 باشند. می ریسک های برون سازمامی

 بنیاد )روایت داستان( داده روش در آمده بدست مقوالت تشریح

کـد  -9شـومد:   مـی  ها ار مظریه پراازی اااه بنیاا ار یکی از سه لالـب زیـر ارا ـه    هیمظرتشریح 

 روایت ااستان   -3مجموعه لضایا و  فرفیه ها -7گذاری بصری 

امتبـابی بـه    کدگـذاری  فراینـد  طـی  که روایت ااستان لالب ار متای  تحقیق پفوه  این ار

شـومد.   مـی  بیـان  تیـل  متـای   بـه  هـا  مصاحبه از حاصل تحلیل های اساس بر است رمده امد و

مظرات مصاحبه شومدگان با استفااه از کدگذاری محوری ار خصوص اکتساب فنـاوری هـای   

تنی تحلیل و مدیریت ریسک با پاسخ به سئواالت تحقیق پیشرفته ارصنعت فناوری اطالعات مب

 گراا : می به شرح روایت های تیل بیان

مدل مفهـومی اکتسـاب فنـاوری هـای پیشـرفته مبتنـی بـر مـدیریت و         سوال اصلی تحقیق : 

 باشد؟ می تحلیل ریسک ار صنای  فناوری اطالعات چه

به فناوری های پيشرفته خاود   از کليه مصاحبه شوندگان در خصوص اینکه آیا در دستيابی

از مدل خاصی استااده نموده اند و یا خير و همچنين آیا شاخص هاای تصاميگ گياری در    

خصوص نحوه و سب   کسب فناوری پيشرفته داشته اند و یا خير؟ اکثر قریاب باه اتااا     

 مصاحبه شوندگان بر عدم وجود مدلی و شاخص هایی تصميگ گيری جهت نحوه دستيابی

ای پيشرفته در کشور و همچنين در دستيابی به فناوریهای شارکت خاود در حاوزه    فناوریه

فناوری اطالعات اذعان داشتند و به عنوان چالش اساسای، یا  خاال  و شاکا  در طای      

مصاحبه ها اشاره نمودند از طرفی دیگر با توجه به وجاود عادم قیعيات و ریسا  هاای      

مدل را با تاکيد بر شناسایی و تحلي  ریس  ها فناوریهای پيشرفته، ارائه  مترتب بر دستيابی
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تاکيد نمودند. برای دساتيابی باه پاساق دقيا  تار ساصوال اصالی تحقيا ، ن ارات           "موکدا

 گردد. می صاحبن ران به سصواالت تحقي  در قالب سواالت مصاحبه در ادامه ارائه

 

تر عوامـل مـو    "سواالت مربوو  بوه   به : پاسخ مصاحبه شوندگان  1سئوال فرعی 

 : "کسب فناوری های پیشرفته حوزه فناوری اطالعات

توفیحات مصاحبه شومدگان ار پاسخ به سئواالت مربوطه به  عوامل موتر بر اکتساب فنـاوری   

 بـه  کد بـاز   71 لالب ار کلیدی مکته 976 های پیشرفته ار صنعت فناوری اطالعات منجر به 

و  MAXQDAوجـی مـرم افـزار    شکل گرفت که اعداا ااخل جـدول از خر  2 جدول شرح

 باشد.  می مشان اهنده فراوامی کدهای بیان شده از سوی مصاحبه شومدگان

 
 . کد کذاری مربوطه به عوامل موثر بر اکتساب فناوری های پیشرفته7جدول 

لزوم همکاری بلند مدت با محیط 

 [1بیرون]
 [1شناسایی ویفگیها و فرصتهای فناوری پیشرفته]

 [1ز محیط بیرون]اکتساب فناوری ا
با خط تولید صنعتی مرم  ITتوسعه محصوالت 

 [9افزار ]

 [1غربالگری و معیارهای اکتساب فناوری] [9توجه به رلبا ار اکتساب فناوری]

 [78پیچیدگی فناوری پیشرفته] [7شرایط محیطی برون سازمامی]

 [1و مشارکت ]اکتساب فناوری با شرکت فناور  [7] فناوری گیرمده تواممندی و رفایت

 [9شاخم های اکتساب حوزه فناوری اطالعات] [3تحقیق و توسعه ار ااخل شرکت]

تواممندی و رفایت امتقال اهنده 

 [9فناوری]

 ار باال راهبرای مق  و جذابیت و اتر ببشی

 [90بنگاه]

 [3زمدگی] ار پیشرفته فناوری گذاری اتر [3شرایط اکتساب فناوری از ااخل]

و عوامل ارون زیر ساخت ها 

 [3سازمامی]

پیشرفته و  فناوری توسط باال افزواه ارزش ایجاا

 [9زمجیره ارزش]

 [1شرکت] چ ه و [ و امدازه3شدت و اتر رلابتی] [1شرکت] اامشی و فنی تواممندی
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امتقال اام  از بیرون و همکار ی با 

 [6اامشگاه ها]
 [1اکتساب] جهت کراه تحصیل افراا به میاز

 فناوری اکتساب ار باز روریمو به توجه

 [9پیشرفته]
 [1باالی فناوری پیشرفته] میزان موروری

 

 ویفگیهای و مقوله فرعی شامل ویفگیهای فناوری پیشرفته، الزامات 3کد باز جدول فوق به  71

به مقوله  "سازمامی استه بندی گرایدمد که مهایتا برون ویفگیهای و سازمامی، الزامات ارون

 منجر شد.  "موتر بر اکتساب فناوری ها پیشرفته عوامل "اصلی 

ریسک های  "سواالت مربو  به : پاسخ مصاحبه شوندگان 2سئوال فرعی 

 : "اکتساب فناوری های پیشرفته حوزه فناوری اطالعات

توفیحات مصاحبه شومدگان ار پاسخ به سئواالت مربوطه به  عوامل موتر بر اکتساب فناوری  

 به کد باز  70 لالب ار کلیدی مکته 911 فناوری اطالعات منجر به  های پیشرفته ار صنعت

 شکل گرفت.  8 جدول شرح

 

 
 . کد کذاری مربوطه ریسک های اکتساب فناوری های پیشرفته8جدول 

 [91ریسک مناب  امسامی] [1تحریم] ریسک

 [6ریسک مگهداشت افراا کلیدی و محقق] [1لوامین] و رلبا ریسک

 [93] فناوری استیابی زمان ریسک [6فناوری] اام  کامل امتقال عدم ریسک

 [6فناوری] اهنده امتقال و گیرمده ریسک
 و میامی مدیران ماخواسته جابجایی ریسک

 [1محققین]

 [1کارفرما] امتظار تغییر ریسک
 اام  مدیریت و سازی مستند عدم ریسک

 [6فناوری]

 [1محصول] به استیابی ریسک [3ارز] مرخ و لیمت تغییر ریسک

 [9فنی] اام  رسوب عدم ریسک [1بازار] ریسک
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 [90فرهنگی] ریسک [1بازار] به ارا ه و اکتساب زمان

 [6مالی] ریسک [99فناوری] به استیابی زمان

 [1مدیریتی] های ریسک [1بازار] به فناوری وروا زمان

 

ی ارون مقولـه فرعـی شـامل ریسـک هـای فنـاوری، ریسـک هـا         3کد باز جدول فوق بـه   70

ریسـک  "به مقوله اصلی  "سازمامی استه بندی گرایدمد که مهایتا سازمامی و ریسک های برون

 منجر شد.  "های اکتساب فناوری پیشرفته 

هوشـمندی کسـب     "سواالت مربو  به : پاسخ مصاحبه شوندگان  3سئوال فرعی 

 : "فناوری های پیشرفته حوزه فناوری اطالعات

ن ار پاسخ به سئواالت مربوطه به هوشمندی کسب فنـاوری هـای   توفیحات مصاحبه شومدگا 

 ار کلیـدی  مکتـه  911 پیشرفته حوزه فناوری اطالعات ار صنعت فناوری اطالعـات منجـر بـه   

 شکل گرفت.  1 جدول شرح به کد باز  30 لالب

 
 . کد کذاری مربوطه به هوشمندی کسب فناوری های پیشرفته9جدول 

 [96]فناوری اکتساب سنجی میاز [1]ازارب به ارا ه و اکتساب زمان

 [99]فناوری به استیابی زمان
 مالی و التصاای، فنی سنجی امکان

 [8]فناوری

 [1]بازار به فناوری وروا زمان
ایده بامی و رصد فناوری های پیشرفته روز 

 [3امیا]

 [1زیر ساخت های پایه ای و اام  فمنی و صریح پایه]
حوزه فناوری  رینده پفوهی و ترمد فناوری

 [6اطالعات]

 [3فناوری] پتنت تحلیل [1تجربه ار فناوری اطالعات و تجارب گذشته]

 [1فناوری] کاوی فن [7یااگیری تسلط به اام  روز فناوری]

امتقال اام  از محیط بیرون و همکاری با شرکت های 

 [1فناوری]
 [1فناوری] راه مقشه
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 [3پیشرفته] فناوری ار اام  عمق بوان باال
امعطاف پذیر متناسب با سرعت تغییرات 

 [6فناوری]

 [9فرکامس تغییرات فناوری و مارسایی بازار] [1چابک] و هوشمند امسامی میروی

 [6تواممندی پویا شکل اهی مجدا ] [3باال] گری تحلیل لوه اارای پروژه تیم

تواممندی و لابلیت و امتباب افراا کلیدی برای امتقال 

 [92فناوری]

 فناوری حوزه ار شدید یراتتغی

 [6اطالعات]

 [7فناوری] اکتساب مغز افزار و رموزش [99تبصم و اام  و مدرک مناب  امسامی]

 [97میروی امسامی متبصم و همتراز]
پیشرفته و امکان بومی  فناوری بوان بروز

 [1سازی]

 [9فناوری] روز اام  به تسلط
پی  بینی، ارزیابی و اولویت بندی اکتساب 

 [9اوری]فن

 [7باز] موروری [7پایه] صریح و فمنی اام  و ای پایه های ساخت زیر

 

 فنـاوری پیشـرفته، رینـده    اکتسـاب  سنجی مقوله فرعی شامل امکان 6کد باز جدول فوق به  30

پویا و توسعه پایگـاه منـاب  جدیـد و شـکل اهـی مجـدا،        فناوری، تواممندیهای رصد و پفوهی

 امسامی فناوری و میروی اام ، اارایی های اامشی و یااگیری  یتفناوری، مدیر اکتساب زمان

هوشمندی کسب فناوری های پیشرفته  "به مقوله اصلی  "همتراز استه بندی گرایدمد که مهایتا

 منجر شد.  "

 

شـرایط زمینـه ای     "سوواالت مربوو    به : پاسخ مصاحبه شوندگان  4سئوال فرعی 

 : "طالعاتکسب فناوری پیشرفته حوزه فناوری ا

توفیحات مصاحبه شومدگان ار پاسخ به سئواالت مربوطـه شـرایط زمینـه ای کسـب فنـاوری       

 شـرح  کد باز بـه  98 لالب ار کلیدی مکته 970 پیشرفته  ار صنعت فناوری اطالعات منجر به

  .شکل گرفت 90 جدول
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 . کد کذاری مربوطه به شرایط زمینه ای کسب فناوری پیشرفته11جدول

 کسب فناوری معنوی الکیتحفاظت م

 [8]شده
 [1پیرو بوان ار فناوری]

 [98پیشگام بوان ار فناوری] [9]مقررات و لوامین و معنوی مالکیت

 [1فناوری] اکتساب زمینه و اهمیت و امگیزه [2]پیشرفته فناوری سیاسی عوامل

 [1]فناوری هزینه و مالی مسا ل به توجه
 فناوری بوان استراتفیک و امحصاری

 [7یشرفت]پ

 [9فناوری] سیاستگذاری [6]گذاری سرمایه باالی هزینه به میاز

پیشرفته و سهم بازار  فناوری التصاای عوامل

[2] 
 [8فرهنگی] عوامل

 [1]فناوری عمر چرخه [1]فناوری سازی تجاری

 [9]سواروری فناوری
 های فناوری عمر چرخه به توجه لزوم

 [99]پیشرفته

رای فناوری ب اختصاصی مدیریت شیوه

 [1]پیشرفته
 [91]فناوری بلوز سطح به توجه

 

فناوری  زمینه، امگیزه و استراتفی کسب، مقوله فرعی شامل اهداف 8کد باز جدول فوق به  30

 مقـررات و حفاظـت، شـرایط سیاسـی     و لـوامین  و معنوی فناوری، مالکیت بلوز پیشرفته، سطح

فنـاوری و تجـاری    فناوری، التصـاا  اکتساب فناوری، چرخه عمر فناوری، شرایط مالی و هزینه

بـه   "پیشرفته استه بندی گرایدمد کـه مهایتـا   فناوری متفاوت مدیریتی ساختار و سازی و سبک

 منجر شد.  "هوشمندی کسب فناوری های پیشرفته  "مقوله اصلی 

 

سـبک هـا و     "سوواالت مربوو    بوه  : پاسوخ مصواحبه شووندگان     5سئوال فرعی 

 : "اوری پیشرفته حوزه فناوری اطالعاتراهبراهای کسب فن
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توفیحات مصاحبه شومدگان ار پاسخ به سـئواالت مربوطـه شـرایط زمینـه ای کسـب فنـاوری       

 شـرح  به کد باز  97 لالب ار کلیدی مکته 939 پیشرفته  ار صنعت فناوری اطالعات منجر به

  .شکل گرفت 99 جدول

 
 کسب فناوری پیشرفته .کد کذاری مربوطه به سبک ها و راهبردهای11جدول

 -پیشرفته فناوری اکتساب های سبک

 [99واگذاری تحقیق و توسعه به بیرون]

 -سبک های اکتساب فناوری پیشرفته

 [9کنسرسیوم]

 [7فناوری] و علم های پارک [1مشترک] توسعه و تحقیق

 [32ااخلی] توسعه و تحقیق
 اام  کوچک های شرکت از گیری بهره

 [2] بنیان

 [ و خرید32ترک]مش همکاری

 [91فناوری]
 [3[ و مهندسی معکوس]3ها] رپ استارت

 [9مشترک] طراحی افاتر امدازی راه [3اللیت] سهام خرید

 

مقوله فرعی شامل تحقیق و توسعه ااخلی، همکاری مشترک،  3کد باز جدول فوق به  97

ی کسب فناوری سبک ها و راهبراها "به مقوله اصلی  "خرید استه بندی گرایدمد که مهایتا

 منجر شد.  "پیشرفته 

 نتیجه گیری و پیشنهاد

پفوه  صورت گرفته با هدف ارا ه مدل مفهومی اکتسـاب فنـاوری هـای پیشـرفته ار صـنای       

فناوری اطالعات مبتنی بر تحلیل و مدیریت ریسک صورت گرفته اسـت. یافتـه هـای پـفوه      

یق با تعـداای از خبرگـان و صـاحبنظران    برگرفته از فرریند مصاحبه های میمه ساختاریافته و عم

او حوزه فناوری اطالعات و مـدیریت فنـاوری بـوا کـه شـناخت و احاطـه کـافی بـر موفـوع          

ااشتند و ار اجرای پروژه های فناوری اطالعـات و اسـتیابی بـه فنـاوری هـای پیشـرفته تجربـه        
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م وجـوا مـدلی و   ااشته امد.با توجه به اینکه اک ـر لریـب بـه اتفـاق مصـاحبه شـومدگان بـر عـد        

شاخصهای تصمیم گیری جهت محوه اکتساب فناوری های پیشرفته ار کشورار حوزه فنـاوری  

اطالعات اتعان ااشتند و به عنوان چال  اساسی ار مصاحبه ها و یک خـالء و شـکاف اشـاره    

مموامد لذا امجام تحقیق را برای استیابی به روش و مـدل تصـمیم گیـری ار خصـوص کسـب      

اامند. از طرفی ایگر با توجـه بـه    می شرفته حوزه فناوری اطالعات الزم و فروریفناوریهای پی

ارا ـه مـدل را بـا    ، وجوا عدم لطعیت و ریسک های مترتب بر اکتسـاب فنـاوری هـای پیشـرفته    

 و تجزیـه  و گـراروری  تاکیـد مموامـد. فراینـد    "تاکید بر شناسایی و تحلیل ریسک ها موکدا

 فرایند این .شومد می اجرا هم با موازی و همزمان به صورت بنیاا اااه روش ار ها اااه تحلیل

 ااامـه   )سـاختاریافته  میمه تبصصی مصاحبژ 91 امجام(مقوالت و مفاهیم مظری کفایت مرز تا

 .است اصلی مقوالت تا تحقیق کدهای ظهور تطور سیر بیامگر 3شکل .یافت

 

 

 
 قیق.  سیر تطور نکات کلیدی تا مقوله اصلی در تح3شکل 

 

ــا    ــا بررســی اابیــات موفــوع و همچنــین مصــاحبه هــای امجــام شــده ب مفــر از خبرگــان و  91ب

متبصصین فناوری اطالعات و همچنـین صـاحبنظران مـدیریت فنـاوری امجـام و بـا اسـتفااه از        

 مظریــه اااه بنیــاا کدگــذاری بــاز و مقولــه هــای فرعــی و اصــلی و بــا اســتفااه از مــرم افــزار  

MAXQDA10 عوامل مـوتر بـر اکتسـاب    "مقوله اصلی شامل  1د و ار مهایت تحلیل گرای

، "هوشمندی کسب فناوری پیشـرفته "، "ریسک های اکتساب فناوری"، "فناوری های پیشرفته

استه بنـدی   "سبک ها و راهبراهای اکتساب فناوری"و  "زمینه های اکتساب فناوری پیشرفته"

مـورا   "بر اکتساب فناوری هـای پیشـرفته    عوامل موتر "گرایدمد. عواملی که ار مقوله اصلی 

توجه لرار گرفتند بررسی ویفگیهـای فنـاوری، عوامـل ارون سـازمامی و بـرون سـازمامی بـواه         

مـورا توجـه لـرار گرفتنـد      "ریسک های اکتساب فناوری  "است .عواملی که ار مقوله اصلی 

 مقوله اصلی 1   مقوله فرعی 73 کد باز 901 مکته کلیدی 626
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ارون سـازمامی و   شامل بررسی، شناسایی و تحلیل ریسک های فناوری پیشرفته، ریسـک هـای  

هوشمندی کسب فنـاوری   "ریسک های برون سازمامی بواه است. عواملی که ار مقوله اصلی 

 رصـد  و پفوهـی  فنـاوری، رینـده   اکتسـاب  سـنجی  مورا توجـه لـرار گرفتنـد امکـان     "پیشرفته 

 اکتسـاب  پویا و توسعه پایگاه منـاب  جدیـد و شـکل اهـی مجـدا، زمـان       فناوری، تواممندیهای

فناوری  و میروی امسامی همتـراز بـواه    اام ، اارایی های اامشی و یااگیری  مدیریتفناوری، 

مـورا توجـه لـرار     "زمینه هـای اکتسـاب فنـاوری پیشـرفته      "است. عواملی که ار مقوله اصلی 

 بلـوز  فنـاوری، سـطح   عمـر  فنـاوری، چرخـه   زمینه، امگیزه و اسـتراتفی کسـب  ، گرفتند اهداف

فنـاوری و مهـاا هـای     مقررات و حفاظـت، شـرایط سیاسـی    و لوامین و معنوی فناوری، مالکیت

 و فناوری و تجـاری سـازی و سـبک    فناوری، التصاا اکتساب سیاستگذار، شرایط مالی و هزینه

 "پیشرفته  بواه  است. ار مهایت عواملی که ار مقولـه اصـلی    فناوری متفاوت مدیریتی ساختار

را توجـه لـرار گرفتنـد شـامل تحقیـق و توسـعه       مـو  "سبک ها و راهبراهای اکتسـاب فنـاوری   

ااخلی، همکاری مشـترک و خریـد بـواه اسـت.ار مـدل مفهـومی ارا ـه شـده عامـل اصـلی و           

باشـد بطوریکـه ریسـک هـای      می محوری اکتساب فناوری های پیشرفته، موفوع ریسک های

ارون  اکتساب فناوری با عوامل موتر بر اکتساب فناوری ) ریسک های فناوری، ریسـک هـای  

باشـند از طرفـی عوامـل     مـی  سازمامی و ریسک های برون سـازمامی ( ار ارتبـاط و تـاتیر گـذار    

مربوط به هوشمندی کسب فناوریهای پیشرفته بر عوامل موتر بر اکتساب فناوری هـای پیشـرفته   

تاتیر گذار بواه  و میز ریسک ها اکتساب فناوری بر هوشمندی کسب فناوری هم اتـر اارمـد و   

با ار مظر گرفتن شرایط زمینه ای بـر کـل مـدل منجـر بـه تعیـین سـبک مناسـب کسـب          مهایت 

فناوری های پیشرفته )تحقیـق و توسـعه، همکـاری مشـترک و یـا خریـد( خواهـد شـد. لـذا بـا           

تـوان   مـی  شناسایی و تحلیل ریسک های موارا مطرح شده، کسب فناوری با موفقیـت بیشـتری  

 است یافت.
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 تحقیقات گذشته )پیشینه تحقیقات( ق بامقایسه یافته های تحقی

ار این تحقیق از لحاظ مدل و اجزای رن تفاوت هایی با تحقیقـات و مظریـه هـای گذشـته اارا     

مورا مقایسه لرار گرفتـه اسـت. بـه الیـل عـدم اسـتفااه تحقیقـات گذشـته از          97که ار جدول 

ا اجزای ایـن مـدل مطابقـت    رویکرا اااه بنیاا، اجزای کلی مدل ها و متای  تحقیقات گذشته، ب

توان مقایساتی ار برخی از اجزای مـدل مفهـومی امجـام     می کامل مدارا، ولی به لحاظ مفهومی

ااا. ار ااامه مدل ارا ه شده  مقایسه یافته های تحقیق با تحقیقات گذشته و اابیات تحقیق ارا ـه  

 شده است.

 
 . مقایسه یافته های تحقیق با تحقیقات گذشته12جدول 

 مقوله فرعی وله اصلیمق

 میزان

 فروامی

 کدهای

 باز

اارای سابقه 

مظری ار 

اابیات 

 تحقیق

بدون سابقه 

مظری ار 

اابیات 

 تحقیق

عوامل موتر بر 

اکتساب 

فناوری 

 پیشرفته

  * 81 ویفگی های فناوری پیشرفته

  * 79 سازمامی ارون الزامات

  * 70 سازمامی برون الزامات

هوشمندی 

کسب فناوری 

 ی پیشرفتهها

 *  71 فناوری اکتساب سنجی امکان

 *  79 فناوری رصد و پفوهی رینده

پویا و توسعه پایگاه مناب   تواممندیهای

 جدید و شکل اهی مجدا
91  * 

  * 79 فناوری اکتساب زمان

اام ، اارایی های اامشی و  مدیریت

 فناوری یااگیری 
91  * 

 *  19 همتراز امسامی میروی
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ط زمینه شرای

ای کسب 

فناوری 

 پیشرفته

 زمینه، امگیزه و استراتفی کسب، اهداف

 فناوری 
17  * 

  * 96 فناوری عمر چرخه

  * 91 فناوری بلوز سطح

مقررات و  و لوامین و معنوی مالکیت

 حفاظت
1 *  

 *  2 فناوری شرایط سیاسی

  * 91 فناوری اکتساب شرایط مالی و هزینه

 *  97 و تجاری سازی فناوری التصاا

 متفاوت مدیریتی ساختار و سبک

 پیشرفته فناوری
1  * 

ریسک های 

اکتساب 

فناوری 

 پیشرفته

 *  38 ریسک های فناوری پیشرفته

 *  23 ریسک های ارون سازمامی

 *  33 ریسک های برون سازمامی

سبک های 

)راهبراهای ( 

اکتساب 

 فناوری

  * 10 تحقیق و توسعه ااخلی

  * 21 همکاری مشترک

 *  92 خرید، توسعه و پشتیبامی

 

 پیشنهادات کاردی و آتی تحقیق

 اسـاس  بـر  و تحقیق )یافتـه هـای تحقیـق(    این ار بدست رمده متای  به توجه با بب  این ار

 شرح به پفوهشی طرح های لالب و رتی ار  و مدیریتی اجرایی پیشنهااهایی شده ارا ه مدل

 :میگراا ارا ه تیل
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بر اساس مدل مفهومی توسعه یافته تحقیق و ابعاا و مولفه های رن، بـه مـدیران و اسـت امـدرکاران     -

شـوا ار صـورتیکه ببواهنـد الـدام بـه اکتسـاب فنـاوری         می فعال ار حوزه فناوری اطالعات توصیه

ری پیشـرفته  پیشرفته ار حوزه فناوری اطالعات الدام ممایند، ابتدا باید به عوامل موتر بر اکتساب فنـاو 

الزامـات و عوامـل   "و  "الزامـات و شـرایط ارون سـازمامی    "، "توجه به ویفگیهـای فنـاوری  "شامل 

توجه الیق ممواه چراکه توجه به موع و اهمیت فنـاوری پیشـرفته و پیچیـدگی هـای      "برون سازمامی 

ی فنـی و  رن، موارا مربوط به تواممندی فنی و جذب فناوری ار ااخـل سـازمان و همچنـین تواممنـد    

 عالله مندی سازمان امتقال اهنده فناوری توسط سازمان بیرومی  حا ز اهمیت است.

گـراا بـه شـرایط زمینـه      مـی  به مدیران فعال ار حوزه کسب و کار فناوری اطالعـات توصـیه  -

چرخه عمر "، "اهداف، زمینه، امگیزه و استراتفی کسب فناوری"کسب فناوری پیشرفته شامل  

مالکیـت معنـوی و لـوامین و    "، "سـبک و سـاختار مـدیریتی متفـاوت     "، "ریو سطح بلوز فناو

التصـاا  "،"شـرایط مـالی و هزینـه اکتسـاب فنـاوری     "،"شـرایط سیاسـی  "،"مقررات و حفاظـت 

 توجه جدی ممایند. "فناوری و تجاری سازی

با توجه بـه وجـوا عـدم لطعیـت هـای فـراوان ار کسـب فناوریهـای پیشـرفته حـوزه فنـاوری            -

شوا مسبت به شناسایی ریسک ها و تحلیـل و   می به مدیران فعال ار این حوزه توصیه اطالعات،

عوامـل مـوتر بـر کسـب     "مدیریت رن ار کـل مولفـه هـای مـدل مفهـومی ارا ـه شـده  شـامل         

شـرایط زمینـه ای کسـب     "و  "هوشمندی کسب فنـاوری هـای پیشـرفته   "، "فناوریهای پیشرفته

توجه به ریسک ها باعخ شکست ار کسب فناوری هـای  توجه ممایند چراکه عدم "فناوریهای 

گراا و ار صورت شناسایی و تحلیل و مدیریت ریسک هـا بـا اطمینـان و ررامـ       می پیشرفته

 بهتر به کسب فناوری پیشرفته الدام ممایند.

گـراا جهـت تصـمیم گیـری امتبـاب       مـی  به مدیران فعال ار حوزه کسب فناوری پیشرفته توصـیه -

ناسب جهت کسب فناوری پیشرفته ) خرید فناوری، همکاری مشترک و تحقیـق و  سبک و راهبرا م

 توسعه ااخلی( بر اساس مدل مفهومی ارا ه شده مبتنی بر شناسایی و تحلیل ریسک امجام گیرا.

 مهمتــرین ریســک هــای اکتســاب فنــاوری هــای پیشــرفته براســاس تکنیــک هــای           -

DEMATEL وISM .مشبم گرامد 
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